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BAB III 

RERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

3.1 Rerangka Teoretis  

Whistleblowing merupakan salah satu suplemen sistem yang dapat 

memperkuat pengendalian internal suatu organisasi. Whistleblowing juga 

memiliki dampak yang baik bagi masyarakat secara umum dan organisasi 

khususnya (Ahmad, 2011; Miceli et al., 1991). Teori perilaku prososial (prosocial 

behavior theory) memberikan landasan mengenai insentif individu untuk 

melakukan whistleblowing. Teori ini menyatakan bahwa whistleblowing 

merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang 

ditujukan kepada individu, kelompok atau organisasi, dan dilakukan dengan niat 

memberikan kesejahteraan bagi sasaran yang dituju (Brief dan Motowidlo, 1986).  

Teori kekuasaan memberikan eksplanasi bahwa jarak kekuasaan 

antarindividu merupakan salah satu determinan penting yang diperhitungkan oleh 

calon whistleblower untuk mengungkapkan suatu fraud atau wrongdoing. Teori 

utilitarian etika menjelaskan bahwa setiap individu harus dan selalu 

mempertimbangkan semua konsekuensi yang mungkin atas rencana yang akan 

dia lakukan atau pilihan yang dia ambil (Cavanagh et al., 1981). Teori perilaku 

prososial dan teori kekuasaan memberikan dasar teoretis bahwa terdapat faktor 

multidimensional yang merupakan determinan niat individu untuk melakukan 

whistleblowing. Faktor multidimensional mencakup faktor organisasional yaitu 

status manajerial, faktor individual yaitu locus of control dan personal cost, faktor 

situasional yaitu keseriusan pelanggaran dan status pelanggar serta faktor 

demografis yaitu orientasi budaya. Keenam variabel yang diturunkan dari 
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keempat faktor dipilih untuk diteliti kembali dalam penelitian saat ini karena 

adanya ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu.  

Penelitian mengenai pengaruh status manajerial terhadap niat melakukan 

whistleblowing yang dilakukan oleh Keenan (1990) dan Keenan (2002a) 

menunjukkan adanya pengaruh positif. Penelitian mengenai pengaruh locus of 

control internal terhadap niat melakukan whistleblowing yang dilakukan oleh 

Ahmad (2011), Ghani et al. (2011), dan Septianti (2013) menunjukkan temuan 

yang tidak berpengaruh, sedangkan temuan Chiu (2003) menunjukkan pengaruh 

yang positif. Pengaruh personal cost terhadap niat melakukan whistleblowing 

yang dilakukan oleh Ayers dan Kaplan (2005), Callahan dan Collins (1992), dan 

Cho dan Song (2015) memaparkan adanya pengaruh negatif sesuai dengan 

teori. Riset yang meneliti pengaruh keseriusan pelanggaran pada niat melakukan 

whistlebowing yang dilakukan oleh penelitian Ahmad (2011), Ayers dan Kaplan 

(2005), Cassematis dan Wortley (2013), Miceli et al. (1991), Near et al. (2004), 

Robinson et al. (2012), Septianti (2013), dan Winardi (2013) menunjukkan 

adanya pengaruh negatif. Status pelanggar terhadap niat melakukan 

whistleblowing memiliki pengaruh yang negatif dan dikonfirmasi oleh penelitian 

Miceli et al. (1991) dan Winardi (2013).  

Penelitian yang meneliti pengaruh orientasi budaya (individualisme) 

terhadap niat melakukan whistleblowing menghasilkan temuan yang tidak 

konsisten karena adanya varians subjek penelitian. Teori utilitarian etika, 

penelitian Gao et al. (2015) dan Kaplan et al. (2012) memberikan dasar bahwa 

whistleblowing channel merupakan variabel yang dapat merubah arah dan 

kekuatan (memoderasi) pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen 

dalam penelitian ini.  Kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan 
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pada Bab II merupakan dasar untuk membentuk rerangka teoretis penelitian 

serta hipotesis yang selanjutnya akan diuji dalam penelitian ini. Gambar 3.1 

menyajikan rerangka teoretis pada penelitian ini. 

Gambar 3.1 
Rerangka Teoretis Penelitian 
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Keterangan: 
 Pengaruh langsung antarvariabel    
  Pengaruh moderasi antarvariabel 
 

3.2 Pengembangan Hipotesis 

Rerangka teoretis menjelaskan teori-teori yang menghubungkan variabel 

eksogen pada variabel endogen dan variabel moderasi yang memperkuat atau 

memitigasi hubungan antara kedua variabel (eksogen dan endogen). Pada 

bagian selanjutnya, yaitu pengembangan hipotesis dibahas lebih dalam 

mengenai teori secara singkat serta reviu penelitian yang bersangkutan dengan 

variabel tertentu untuk memperkuat justifikasi hubungan variabel eksogen, 

endogen dan moderasi serta arah dari hubungan antarvariabel. Pengembangan 

hipotesis pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

 

3.2.1 Pengaruh Status Manajerial terhadap Niat Melakukan Whistleblowing  

Status manajerial menunjukkan hierarki dan tingkatan individu pada 

sebuah organisasi. Tingkatan ini menunjukkan pula kekuasaan (power) yang 

dimiliki oleh individu tersebut. Status manajerial merupakan variabel yang sangat 

lekat dengan teori kekuasaan. Etzioni (1961) dalam Greenberger, Miceli dan 

Cohen (1987) mendefinisikan kekuasaan sebagai kapabilitas individu dalam 

melakukan persuasi atau memengaruhi individu lain untuk mengikuti instruksi 

atau berbagai bentuk norma yang dia dukung dan menggunakan hal tersebut 

untuk memengaruhi anggota-anggota organisasi lainnya. Teori kekuasaan dapat 

menjelaskan rentang hubungan/interaksi  antarindividu pada sebuah organisasi. 

Whistleblowing sendiri merupakan suatu tindakan untuk menggunakan 

kekuasaan individu dan membentuk koalisi dengan individu lain dalam organisasi 
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untuk menghilangkan fraud atau wrongdoing pada organisasi yang bersangkutan 

(Near et al., 1993).  

Pegawai yang baru dan mereka yang berada pada level manajerial yang 

lebih rendah cenderung menghindari tindak whistleblowing karena 

ketidakcukupan kekuasaan (power) untuk memengaruhi anggota organisasi lain 

guna melaporkan tindak pelanggaran semacam fraud atau wrongdoing (Mesmer-

Magnus dan Viswesvaran, 2005). Status manajerial secara umum merupakan 

variabel penjelas atas niat melakukan whistleblowing yang didukung oleh teori 

perilaku prososial. Teori perilaku prososial menyatakan bahwa individu akan 

berusaha memberikan manfaat kepada orang lain (Eisenberg dan Mussen, 

1989:3) sebagai seorang manusia yang bermoral dan memegang penuh norma. 

Implikasinya mereka akan melakukan kecenderungan untuk mengungkapkan 

suatu tindakan penyelewengan dan merugikan yang dapat berdampak pada 

eksternalitas secara luas. Didukung dengan adanya teori kekuasaan maka 

individu yang memiliki dan memegang teguh norma dan keadilan serta memiliki 

hierarki atau kekuasaan yang tinggi pada sebuah organisasi akan cenderung 

melakukan tindak whistleblowing. Hal ini dikarenakan posisi tinggi yang dia 

duduki membuat individu tertentu cenderung kebal atas tindak retaliasi. 

Hasil penelitian Keenan (2002a) memaparkan bahwa manajer level atas 

memiliki persepsi yang lebih positif mengenai whistleblowing dan lebih mungkin 

melakukan whistleblowing atas berbagai jenis pelanggaran dibandingkan dengan 

manajer level bawah dan manajer level menengah. Hal ini karena manajer level 

atas berada pada posisi puncak organisasi, memiliki keleluasaan dan kekuasaan 

yang lebih besar serta mendapat tekanan yang relatif kecil, sehingga merasa 

lebih aman melakukan whistleblowing. Penelitian Keenan (1990) yang dilakukan 
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pada manajer level atas memberikan temuan bahwa beberapa dari variabel 

seperti perlakuan yang adil, retaliasi, gender dan pengalaman manajerial yang 

digunakan dalam penelitian berpengaruh atas whistleblowing. Penelitian yang 

lain (yaitu, Keenan, 2002b; Keenan, 2007) menyatakan bahwa manajer kelas 

menengah memiliki insentif untuk melakukan tindak whistleblowing yang lebih 

kecil terlihat dari hasil empiris kesemua variabel yang sama sekali tidak 

berpengaruh terhadap niat melakukan whistleblowing. Bukti empiris ini 

mempertegas bahwa manajer level atas memiliki kecenderungan yang lebih 

besar untuk melakukan whistleblowing. 

Di sisi lain studi Keenan (2000) yang dilakukan pada manajer dan 

eksekutif menunjukkan hasil yang kontradiktif dengan teori dimana kesemua 

variabel tidak satupun berpengaruh atas niat melakukan whistleblowing. 

Penelitian Septianti (2013) juga mendukung hasil penelitian Keenan (2000) yang 

berlawanan dengan teori. Penelitian Septianti (2013) yang dilakukan pada 

pegawai pada berbagai tingkatan manajerial di PPATK menunjukkan bahwa 

status manajerial tidak berdampak pada niat melakukan whistleblowing. Secara 

garis besar, ditarik dari berbagai teori dan kesimpulan hasil penelitian baik yang 

berpengaruh maupun bersifat berlawanan dengan proposisi status manajerial, 

peneliti merumuskan hipotesis bahwa semakin tinggi tingkatan status manajerial 

individu, semakin besar pula kemungkinan individu tersebut untuk melakukan 

whistleblowing. Dengan demikian arah status manajerial terhadap niat 

melakukan whistleblowing adalah positif didasarkan atas teori kekuasaan dan 

perilaku prososial sebagai landasan teoretis serta lebih banyaknya bukti empiris 

yang menyatakan bahwa status manajerial berpengaruh atas niat melakukan 

whistleblowing. 
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Peneliti melalui fakta dan teori di atas menduga dan merumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1: Status manajerial berpengaruh positif terhadap niat melakukan 

whistleblowing. 

 

3.2.2 Pengaruh Locus of Control terhadap Niat Melakukan Whistleblowing  

Locus of control merupakan salah satu variabel yang sangat lazim 

digunakan dalam penelitian akuntansi keperilakuan terutama dalam hal 

penentuan dan pembuatan keputusan etis individu. Spector (1988) menyatakan 

bahwa locus of control merupakan sebuah ekspektasi lazim bahwa imbalan 

(reward), bala (reinforcement) atau hasil (outcome) dalam kehidupan individu 

ditentukan oleh tindakan dari individu itu sendiri (internalitas) atau oleh kekuatan 

lain di luar individu (eksternalitas). Dikotomi locus of control ini memengaruhi 

tindakan yang diambil individu atas keyakinan yang dia miliki. Karakteristik 

individual ini merupakan salah satu variabel psikologi dan ilmu sosial yang paling 

sering diteliti dan dianggap sebagai sebuah variabel kepribadian yang penting 

untuk mendeskripsikan perilaku individu dalam organisasi (Rotter, 1990).  

Septianti (2013) menjelaskan lebih jauh bahwa locus of control terkait 

dengan cara pandang seseorang mengenai kemampuannya mengendalikan 

peristiwa yang terjadi. Seseorang yang memiliki locus of control internal memiliki 

kemampuan dan usaha yang lebih dominan serta lebih bertanggung jawab atas 

konsekuensi tindakan yang diambilnya sebagai langkah mengendalikan aktivitas 

yang tidak ia disetujui. Individu dengan locus of control eksternal memiliki 

kecenderungan yang sebaliknya, yang mana mereka meyakini takdir, 
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keberuntungan atau kekuatan lain di luar yang memengaruhi dirinya. 

Implikasinya, mereka kurang dapat mengambil konsekuensi atas tindakannya.  

 Locus of control karenanya merupakan salah satu faktor penentu apakah 

seseorang akan melakukan whistleblowing atau tidak, sebab whistleblowing 

merupakan salah satu bentuk tindakan etis yang seringkali dihubungkan dengan 

locus of control internal. Hubungan locus of control dan niat melakukan 

whistleblowing juga didasarkan atas teori perilaku prososial yang menyatakan 

bahwa individu dengan locus of control internal lebih cenderung melakukan 

whistleblowing dibandingkan eksternal (Dozier dan Miceli, 1985). Terdapat 

beberapa penelitian yang meneliti variabel locus of control dalam menjelaskan 

kecenderungan seseorang untuk melakukan whistleblowing, namun temuan dari 

beberapa penelitian terdahulu berlawanan dengan teori. Penelitian Ahmad 

(2011), Ghani et al. (2011) dan Septianti (2013) menunjukkan bahwa locus of 

control tidak berpengaruh terhadap niat melakukan whistleblowing. Di lain pihak, 

Chiu (2003) yang melakukan penelitian pada manajer di China dengan 

menggunakan locus of control sebagai variabel moderasi atas niat melakukan 

whistleblowing memberikan bukti empiris bahwa locus of control merupakan 

faktor yang memperkuat atau memitigasi serta menjelaskan varians dari niat 

melakukan whistleblowing. Peneliti mengacu pada landasan teori dan hasil 

penelitian sebelumnya menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara locus of 

control dan niat melakukan whistleblowing. Pernyataan ini dilandasi teori 

sebelumnya yaitu dikotomi locus of control serta teori perilaku prososial yang 

menyatakan bahwa seseorang dengan locus of control internal dan pemahaman 

norma yang tinggi akan cenderung memiliki niat untuk melakukan whistleblowing. 
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Peneliti melalui fakta dan teori di atas menduga dan merumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H2: Locus of control berpengaruh terhadap niat melakukan whistleblowing. 

 

3.2.3 Pengaruh Personal Cost terhadap Niat Melakukan Whistleblowing  

Personal cost merupakan retaliasi yang mungkin didapatkan oleh individu 

dari anggota organisasi jika dia melakukan whistleblowing (Schultz et al., 1993).  

Personal cost yang paling dipertimbangkan oleh whistleblower adalah retaliasi 

dari individu di dalam organisasi yang menentang aksi whistleblowing (Graham, 

1986 dalam Zhuang, 2003). Retaliasi merupakan konsep yang sangat sering 

diteliti di dalam penelitian mengenai niat melakukan whistleblowing. Konsep ini 

terkait erat dengan dikotomi whistleblowing (internal versus eksternal) yang 

diungkapkan oleh Andrade (2015) dengan alasan bahwa whistleblowing 

eksternal dapat menimbulkan retaliasi dan bullying di tempat kerja karena 

dianggap sebagai bentuk ketidaksetiaan (disloyal) individu pada organisasi 

(Bjørkelo, 2013). 

Ketakutan atas dilakukannya retaliasi dari pihak yang dilaporkan 

merupakan faktor siginifikan yang mampu memitigasi bahkan menghilangkan niat 

individu untuk melakukan whistleblowing (Cho dan Song, 2015). Karena semakin 

besar ketakutan atas retaliasi maka semakin besar pula personal cost yang 

dirasakan individu dalam melakukan whistleblowing. Semakin besarnya personal 

cost akan berpengaruh negatif pada niat individu untuk melaporkan tindakan 

fraud atau wrongdoing kepada pihak yang berwenang untuk memperbaiki 

tindakan tidak etis tersebut. Dozier dan Miceli (1985) mengemukakan 

berdasarkan teori perilaku prososial bahwa individu yang berniat untuk 
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melakukan tindakan prososial juga pasti akan mempertimbangkan apakah 

manfaat dari whistleblowing akan melebihi risiko yang didapatkan, hal ini 

termasuk resiko personal yang diterima individu (calon whistleblower).  

 Penelitian yang dilakukan oleh Callahan dan Collins (1992), Cassematis 

dan Wortley (2013), Keenan (1990), Keenan (2002a), Mesmer-Magnus dan 

Viswesvaran (2005), Tavakoli et al. (2003) dan Winardi (2013) menunjukkan hasil 

bahwa ketakutan atas retaliasi dalam berbagai bentuk merupakan faktor yang 

sangat dominan dalam memitigasi niat individu untuk melakukan tindak 

whistleblowing. Temuan Keenan (2000), Keenan (2002b), Keenan (2007) dan 

Park et al. (2005) memberikan kontradiksi yang memaparkan bahwa ketakutan 

atas retaliasi bukanlah faktor yang mengurangi niat seseorang dalam melakukan 

whistleblowing.  

Penelitian yang lebih berfokus pada masalah personal cost, yaitu 

penelitian Ayers dan Kaplan (2005) dan Septianti (2013) memberikan hasil 

empiris yang menyatakan bahwa personal cost bukan pertimbangan yang 

penting untuk memitigasi niat individu dalam melakukan aksi whistleblowing. 

Landasan teoretis dari teori perilaku prososial dan konsep atas retaliasi serta 

personal cost memberikan rujukan yang sangat kuat mengenai bagaimana arah 

variabel ini memengaruhi niat melakukan whistleblowing. Beberapa hasil 

penelitian terdahulu menunjukkan arah yang berlawanan dengan hal tersebut. Di 

samping itu, terdapat cukup banyak penelitian yang memberikan bukti empiris 

bahwa retaliasi dan personal cost adalah hal yang dipertimbangkan 

whistleblower sebelum melakukan pelaporan secara internal maupun eksternal 

(Cho dan Song, 2015; Miceli dan Near, 1984). Fakta dari penelitian tersebut 
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mendukung kajian teori yang ada. Atas dasar tersebut peneliti menduga hipotesis 

beserta arahnya sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang mendukung.   

Peneliti melalui fakta dan teori di atas menduga dan merumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H3: Personal cost berpengaruh negatif terhadap niat melakukan 

whistleblowing. 

 

3.2.4 Pengaruh Keseriusan Pelanggaran terhadap Niat Melakukan 

Whistleblowing  

Keseriusan pelanggaran didefinisikan sebagai, “sejauh mana sebuah 

permasalahan mengenai etika yang dilihat secara serius merupakan sebuah 

fungsi dari karakteristik-karakteristik objektif atas situasi, penilaian nyata dari 

orang lain mengenai keseriusan suatu hal dan tendesi individu manapun untuk 

melebih-lebihkan atau menyepelekan peliknya suatu masalah (Graham, 1986 

dalam Zhuang, 2003). Model Graham (1986) dalam Zhuang (2003) yaitu model 

prinsip ketidaksepakatan organisasional Graham (Graham’s Model of Principled 

Organizational Dissent) menjadikan keseriusan pelanggaran sebagai komponen 

pertama dalam model ini. Hal ini menunjukkan betapa signifikannya keseriusan 

pelanggaran dalam memengaruhi niat melakukan tindakan etis seperti 

whistleblowing. Graham (1986) dalam Zhuang (2003) juga menambahkan bahwa 

keseriusan pelanggaran sering kali diukur dengan beragam cara seperti dampak 

moneter, ancaman yang mengakibatkan kerusakan, hasil yang negatif dan 

frekuensi terjadinya wrongdoing. 

Mengacu pada teori perilaku prososial yang menyatakan bahwa individu 

akan berusaha untuk memberikan kebermanfaatan kepada individu atau 
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sekelompok individu lain (Brief dan Motowidlo, 1986; Eisenberg dan Mussen, 

1989:3), maka calon whistleblower akan memiliki niat untuk melakukan 

whistleblowing jika melihat suatu fraud atau wrongdoing. Semakin serius sebuah 

pelanggaran maka akan semakin besar dampak dan kerusakan yang ditimbulkan 

oleh pelanggaran tersebut bagi organisasi dan pihak luar (stakeholder eksternal 

dan eksternalitas). Sebagai implikasinya akan semakin besar pula dorongan 

individu untuk melakukan whistleblowing guna mencegah dan mengurangi 

dampak buruk yang ditimbulkan pelanggaran (fraud atau wrongdoing). Landasan 

teoretis ini didukung oleh banyak penelitian sebelumnya seperti Ahmad (2011), 

Ayers dan Kaplan (2005), Cassematis dan Wortley (2013), Mesmer-Magnus dan 

Viswesvaran (2005), Miceli et al. (1991), Near et al. (2004), Robinson et al. 

(2012), Septianti (2013) dan Winardi (2013) yang menyatakan bahwa keseriusan 

pelanggaran berpengaruh positif terhadap dorongan seseorang untuk melakukan 

whistleblowing. 

Beberapa penelitian lain seperti penelitian Brennan dan Kelly (2007) dan 

Keenan (1990) merupakan beberapa penelitian yang kontradiktif dengan teori 

yang ada. Melalui semua bahan acuan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

secara umum keseriusan pelanggaran merupakan faktor yang sangat signifikan 

sebagai dasar pertimbangan seseorang untuk melakukan whistleblowing. 

Semakin besar efek yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran (fraud atau 

wrongdoing) maka semakin kuat pula insentif individu untuk melakukan 

pelaporan (whistleblowing) (Near et al., 2004). 

Peneliti melalui fakta dan teori di atas menduga dan merumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 
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H4: Keseriusan pelanggaran berpengaruh positif terhadap niat melakukan 

whistleblowing. 

 

3.2.5 Pengaruh Status Pelanggar terhadap Niat Melakukan Whistleblowing  

Status pelanggar merupakan salah satu dimensi situasional yang 

berhubungan dengan teori kekuasaan (power). Teori kekuasaan memberikan 

rasionalisasi atas tingkatan kekuasaan yang dimiliki individu pada suatu 

organisasi. Semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki individu pada sebuah 

organisasi semakin kuat pula posisinya dalam menekan dampak negatif yang 

akan merugikannya (Ahmad, 2011) berkaitan dengan tindakan fraud atau 

wrongdoing yang dilakukannya. Sehubungan dengan tindakan etis yang diambil 

oleh individu untuk menghalangi atau memitigasi fraud ataupun wrongdoing, 

status pelanggar menjadi faktor esensial yang sangat diperhitungkan. 

Perhitungan ini meliputi pertimbangan sejauh mana rentang hierarki atau jabatan 

yang ada antara pelapor dan individu yang akan dilaporkan. Hal ini dikarenakan 

orang dengan kekuasaan lebih atau tingkat manajemen yang tinggi 

memungkinkan mereka untuk mendiskresi kebijakan yang mereka inginkan. 

Implikasinya, pelapor (whistleblower) dengan jarak kekuasaan yang tinggi 

dibandingkan dengan pelaku fraud akan memiliki personal cost yang lebih besar 

sehingga menghalangi mereka untuk melakukan pelaporan (whistleblowing). 

Teori perilaku prososial juga menjelaskan bahwa individu akan 

melakukan tindakan yang dirasa akan memberikan manfaat kepada pihak lain 

(Brief dan Motowidlo, 1986; Eisenberg dan Mussen, 1989:3), namun individu 

tersebut juga akan memperhitungkan konsekuensi yang mungkin terjadi jika dia 

melakukan whistleblowing (Dozier dan Miceli, 1985). Jika konsekuensi yang akan 
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diterima oleh calon whistleblower cenderung negatif dan merugikan, dalam hal ini 

terdapat jarak kekuasaan yang besar antara pelapor (whistleblower) dan pelaku 

fraud atau wrongdoing, maka dia akan memutuskan untuk diam. Mesmer-

Magnus dan Viswesvaran (2005) menyatakan bahwa  pegawai baru dan mereka 

yang berada pada tingkatan manajerial yang rendah menghindari tindak 

whistleblowing karena ketidakcukupan kekuatan untuk melaporkan tindak 

pelanggaran semacam fraud atau wrongdoing. Fakta tersebut menegaskan 

inferioritas individu dengan tingkatan hierarki yang rendah pada sebuah 

organisasi. Keenan (1990) menjelaskan bahwa manajer tingkat atas adalah 

individu yang ingin diinformasikan tentang fraud atau wrongdoing yang terjadi. Di 

sisi lain mereka akan melakukan balas dendam jika fraud atau wrongdoing 

tersebut turut melibatkan mereka.  

Status pelanggar merupakan variabel yang cukup sering diamati dalam 

penelitian whistleblowing yang membuktikan bahwa variabel tersebut layak untuk 

diperhitungkan dan merupakan pertimbangan tertentu bagi calon whistleblower. 

Mesmer-Magnus dan Viswesvaran (2005) melalui studinya yang menggunakan 

meta-analisis menampilkan bukti bahwa status pelanggar berpengaruh terhadap 

niat melakukan whistleblowing. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Ahmad 

(2011) melalui penelitiannya yang menggunakan lima jenis vignette atau 

skenario/skema singkat yang menunjukkan bahwa status pelanggar pada 2 

skenario berpengaruh atas niat melakukan whistleblowing oleh auditor internal di 

Malaysia.  

Penelitian yang dilakukan oleh Callahan dan Collins (1992) juga 

memberikan bukti empiris bahwa status pelanggar berpengaruh negatif atas niat 

melakukan whistleblowing. Terdapat pula penelitian lain selain penelitian di atas 
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yang meneliti pengaruh status pelanggar terhadap niat individu untuk melakukan 

whistleblowing. Penelitian eksperimental Gao et al. (2015) yang dilakukan pada 

karyawan tingkat bawah menunjukkan bahwa status pelanggar tidak 

berpengaruh terhadap niat seseorang untuk melakukan whistleblowing. Riset 

yang dilakukan oleh MacNab et al. (2007) dalam konteks negara NAFTA dan 

Septianti (2013) yang dilakukan pada pegawai PPATK juga memperoleh hasil 

yang tidak berpengaruh.  

Peneliti melalui fakta dan teori di atas menduga dan merumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H5: Status pelanggar berpengaruh negatif terhadap niat melakukan 

whistleblowing. 

 

3.2.6 Pengaruh Orientasi Budaya terhadap Niat Melakukan Whistleblowing  

Orientasi budaya merupakan sebuah faktor unik yang seringkali diteliti 

dalam hal tindakan etis dan whistleblowing (Keenan, 2002a; Keenan, 2007). Hal 

ini dikarenakan aspek demografis seperti negara, suku dan ada istiadat 

merupakan salah satu faktor eksternal yang cenderung memengaruhi gaya 

berpikir dan bertindak individu (Park et al., 2008). Teori perilaku prososial dalam 

artikel Dozier dan Miceli (1985) juga menyatakan bahwa individu dengan 

karakteristik kepribadian tertentu lebih cenderung untuk melakukan 

whistleblowing dibandingkan karakteristik kepribadian lainnya. Indonesia sendiri 

merupakan negara yang memiliki pluralitas budaya, bahasa, agama dan adat 

istiadat. Kompleksitas ini memberikan daya tarik khusus untuk mengobservasi 

lebih jauh mengenai efek pluralisme suku bangsa di Indonesia. Indonesia 

memiliki ragam suku yang memiliki norma yang berbeda antara suku satu 
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dengan suku yang lain. Suku madura, ambon, dan batak identik dengan 

temperamennya yang keras, sedangkan suku jawa dan sunda sebaliknya. 

Septianti (2013) mengungkapkan bahwa nilai yang dibawa atas dasar suku 

seringkali tercermin dari performa kerja dan karakteristik individu. 

Konsep suku bangsa dalam hal tindakan etis yaitu whistleblowing juga 

senada dengan konsep empat dimensi kultural Hofstede. Penelitian yang 

menggunakan dimensi kultural Hofstede dalam mengobservasi whistleblowing 

antara lain adalah penelitian MacNab et al. (2007) dengan menggunakan dimensi 

pengelakan ketidakpastian, jarak kekuasaan, kolektivisme pada beberapa negara 

seperti Kanada, Amerika Serikat dan Meksiko; Nayir dan Herzig (2012) 

menggunakan dimensi individualisme-kolektivisme dan idealis-relativis pada 

manajer di Turki; studi Park et al. (2008) yang meneliti mahasiswa ilmu sosial di 

Korea Selatan, Turki dan Britania Raya serta studi Park et al. (2005) yang 

menggunakan dimensi etika konfusius dan individualisme-kolektivisme. 

Penelitian Kaptein (2011), Keenan (2002b), Keenan (2007), Septianti (2013) dan 

Tavakoli et al. (2003) merupakan penelitian lain pada bidang whistleblowing yang 

meneliti sistem ini dalam aspek antarnegara dan budaya yang berbeda. Temuan 

empiris dari kesemua penelitian menunjukkan bukti bahwa di setiap negara, 

individu memiliki karakteristik dimensi kebudayaan yang berbeda serta dalam 

satu negara terdapat perbedaan dimensi kultural. Hasil penelitian Keenan (2007) 

menunjukkan bahwa para manajer di Amerika Serikat lebih mungkin melakukan 

whistleblowing dibandingkan dengan para manajer di Cina.  

Indonesia merupakan negara yang cocok untuk diteliti mengenai orientasi 

budaya karena keragaman setiap daerah yang memiliki nilai-nilai budaya yang 

berbeda. Arah pengaruh dari variabel ini tidak mampu ditentukan karena suku 
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bangsa tertentu memiliki kecenderungan untuk berpengaruh positif ataupun 

negatif atas whistleblowing. Variabel ini karenanya, merupakan salah satu 

variabel yang memengaruhi niat melakukan whistleblowing namun tidak diketahui 

arah pengaruhnya. Dimensi kultural individualisme-kolektivisme merupakan 

proksi yang paling banyak digunakan dalam penelitian mengenai orientasi 

budaya individu (Park et al., 2008). Pada penelitian yang menggunakan dimensi 

kultural Hofstede, dimensi individualisme-kolektivisme merupakan yang paling 

dominan dan paling mampu menjelaskan tindak whistleblowing.  Mengacu pada 

salah satu dimensi kultural Hofstede yaitu individualisme-kolektivisme, individu 

dengan dimensi kultural individualisme lebih cenderung melakukan 

whistleblowing, sedangkan kolektivisme tidak.  

Peneliti melalui fakta dan teori di atas menduga dan merumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H6: Orientasi budaya berpengaruh terhadap niat melakukan 

whistleblowing. 

 

3.2.7 Dampak Whistleblowing Channel pada Pengaruh Personal Cost, 

Keseriusan Pelanggaran, dan Status Pelanggar terhadap Niat 

Melakukan Whistleblowing  

Whistleblowing channel merupakan saluran pelaporan yang dapat 

digunakan oleh whistleblower untuk melakukan pengungkapan mengenai 

terjadinya fraud atau wrongdoing pada suatu organisasi kepada pihak yang 

memiliki otoritas untuk menghapus tindakan tidak etis ini (Gao et al., 2015). 

Tipologi whistleblowing yang diajukan oleh Park et al. (2008) mendeskripsikan 

adanya tiga dimensi opsi jenis pelaporan whistleblowing dengan dua elemen 
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yang berbeda, yaitu formal-informal, teridentifikasi-anonim dan internal-eksternal. 

Seorang whistleblower dapat memilih salah satu dari dua elemen ini pada 

masing-masing dimensi untuk melakukan pelaporan (whistleblowing). Setiap 

individu juga memiliki preferensi saluran yang berbeda tergantung pada faktor 

kontekstual yang mereka alami. Setiap saluran memiliki kelebihan dan 

kekurangan dalam mengakomodasi whistleblower untuk melakukan 

whistleblowing. 

Mengacu pada model normatif perilaku politis organisasi yang 

dikembangkan oleh Cavanagh et al. (1981) terdapat teori utilitarian etika yang 

merupakan salah satu dari tiga teori yang digunakan penulis untuk menjelaskan 

tindakan politis yang mungkin akan diambil oleh individu. Teori utilitarian etika 

menjelaskan bagaimana individu mempertimbangkan konsekuensi sosial atas 

perilaku yang akan mereka lakukan. Teori ini menyatakan bahwa individu akan 

mengevaluasi pilihan yang akan mereka ambil dari sisi biaya dan keuntungan 

(cost and benefit). Mengacu pada teori ini setiap calon whistleblower pasti 

mempertimbangkan berbagai faktor sebelum akhirnya memutuskan untuk 

melakukan whistleblowing atau memilih untuk diam. Individu akan melakukan 

evaluasi dan mempertimbangkan saluran pelaporan mana yang akan 

memberikan keuntungan tertinggi dan biaya (risiko) terendah jika mereka ingin 

melakukan whistleblowing. Semakin besar risiko yang akan dihadapi seorang 

whistleblower, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk memilih 

diam.  

Saluran pelaporan whistleblowing (whistleblowing channel) memberikan 

alternatif bagi calon whistleblower untuk memilih saluran yang paling sesuai 

(aman) bagi mereka. Saluran anonim memberikan whistleblower opsi untuk 
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menutupi informasi pribadi mengenai dirinya, sehingga individu yang dilaporkan 

tidak dapat melakukan retaliasi pada si pelapor (whistleblower). Saluran 

teridentifikasi sebaliknya, mengharuskan whistleblower untuk memberikan 

informasi yang bersifat pribadi pada badan penerima laporan fraud atau 

wrongdoing guna melakukan tindak lanjut atas informasi ini. Ayers dan Kaplan 

(2005) menyatakan bahwa saluran anonim dapat meningkatkan niat individu 

untuk melakukan pelaporan karena dianggap memberikan tingkat keamanan 

yang lebih besar dari retaliasi dibandingkan saluran teridentifikasi. Saluran 

anonim juga memiliki kekurangan yaitu penerima informasi kurang dapat 

menindaklanjuti informasi yang diberikan. Di luar hal tersebut Kaplan dan Schultz 

(2007) menyatakan bahwa saluran anonim lebih cenderung dipilih oleh individu 

untuk melakukan whistleblowing dibandingkan saluran teridentifikasi. 

Semendawai et al. (2010:77) berkaca pada sistem whistleblower pada Pertamina 

yang menggunakan saluran hotline anonim, menyatakan bahwa kebanyakan 

laporan yang masuk merupakan analisis semata dan tidak didasarkan atas fakta 

(fraud atau wrongdoing) yang memang benar-benar terjadi.   

Opsi saluran internal versus eksternal merupakan topik riset 

whistleblowing yang diteliti oleh Gao et al. (2015). Temuannya menyatakan 

bahwa saluran pelaporan eksternal yang dikelola oleh badan di luar perusahaan 

memiliki independensi dan dianggap lebih kredibel sehingga lebih banyak dipilih 

untuk melakukan pelaporan. Pada kenyataannya pilihan untuk melakukan 

pelaporan secara internal ataupun eksternal kadang merupakan dilema bagi 

whistleblower (Andrade, 2015; Dworkin dan Baucus, 1998). Pelaporan secara 

eksternal dianggap sebagai bentuk ketidaksetiaan individu pada organisasi 

tempat dia bekerja (Andrade, 2015). Dilema ini dapat memitigasi niat individu 
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untuk melakukan pelaporan. Faktanya menurut Andrade (2015), saluran 

pelaporan internal dianggap kurang efektif dibandingkan saluran pelaporan 

eksternal dalam merubah organisasi pasca pelaporan fraud atau wrongdoing. 

Pilihan whistleblowing channel dapat meringankan (mengurangi) efek 

negatif dari personal cost dan status pelanggar yang tinggi (high wrongdoer 

power status) (Gao et al., 2015). Di sisi lain, individu akan cenderung memilih 

saluran pelaporan eksternal saat dia mengamati fraud atau wrongdoing dengan 

dampak negatif yang serius terutama pada organisasi dan publik (Near et al., 

2004). Penjelasan di atas sesuai dengan teori utilitarian etika yang menyebutkan 

bahwa individu akan mengevaluasi dan memilih aksi/tindakan yang paling aman 

dengan mempertimbangkan risiko dan hasil yang akan diterima. Whistleblowing 

channel karenanya, merupakan variabel yang dapat memoderasi (baik 

memperkuat atau memperlemah) faktor individual (personal cost) dan situasional 

(keseriusan pelanggaran dan status pelanggar). Penelitian sebelumnya (Gao et 

al., 2015; Kaplan et al., 2012) juga memberikan bukti empiris bahwa 

whistleblowing channel merupakan variabel moderasi prediktor. Pemilihan 

saluran (channel) yang tepat dapat mendorong individu untuk melakukan 

pelaporan, dengan kata lain meningkatkan niat individu untuk melakukan 

whistleblowing. Sebaliknya, jika terdapat pilihan saluran pelaporan yang terbatas 

(karena saluran anonim jarang digunakan oleh perusahaan/organisasi) dan 

kurang menguntungkan calon whistleblower, maka mereka akan memilih diam 

dan mengurungkan niat untuk melakukan pelaporan.    

Peneliti melalui fakta dan teori di atas menduga dan merumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 
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H7a: Whistleblowing channel memoderasi pengaruh personal cost 

terhadap niat melakukan whistleblowing. 

H7b: Whistleblowing channel memoderasi pengaruh keseriusan 

pelanggaran terhadap niat melakukan whistleblowing. 

H7c: Whistleblowing channel memoderasi pengaruh status pelanggar 

terhadap niat melakukan whistleblowing. 

 

 

 

 

 


